Shapes of Sounds
– konsert & workshop

Shapes of Sounds är ett projekt som vänder sig till
elever på låg- och mellanstadium och som
undersöker och leker med samspelet mellan ljud och
bild. Hur kan man teckna ett ljud? Hur kan en bild
låta?

"En annorlunda upplevelse, härligt att få vara med
om något helt annat. Workshopen visar på att "alla"
kan vara med."
"Vi fick ett väldigt vänligt mottagande, det märktes
att eleverna var lite förvirrade inför sammanhanget
men också spända! Jag tycker att det var intressant
och lärorikt att få tänka kring ljud och bild på nya
sätt. Scenografin var väldigt behaglig och
inbjudande och ni som höll i det var väldigt
bekväma, lugna och professionella."
"Majoriteten tyckte att det var väldigt roligt! Ett fåtal
tyckte att det var "konstigt" men de allra flesta var
väldigt nöjda efteråt! Mina elever tenderar att vara
ganska stökiga och ibland ganska dryga men jag
blev positivt överraskad över hur välartade de var
och hur entusiastiska de var. De måste alltså ha
tyckt att det var väldigt intressant och spännande!"

Tecknaren Jenny Soep och musikern Alexandra
Nilsson improviserar tillsammans fram ljud och bild i
stunden genom att använda akustiska instrument
som trumpet, mindre blåsinstrument och slagverk,
syntar, diverse ljudande objekt och live-elektronik
och genom digitalt tecknande/målande på iPad som
projiceras på vägg i ett mörklagt rum.
Med frågorna "Hur kan ett ljud se ut? Hur kan man
teckna en låt?" bjuder de sedan in eleverna att
teckna sina egna upplevelser av enstaka ljud och
kortare improvisationer. Med frågan "Hur kan en bild
låta?" lyssnar eleverna till Alexandras musikaliska
tolkningar av deras teckningar med ett avslutande
samtal om vad de sett och hört.
Projektet vill inspirera eleverna till eget skapande
inom musik och bild, och att utveckla deras
förstående i lyssnande och seende, samt även visa
på att det inte finns något rätt och fel i uttryck eller
upplevelse.

Produktionen är framtagen med stöd av
Musikverket.
FAKTA
Rek ålder: 6 - 12 år
Tid konsert: 30-45 minuter ink liten frågestund
Konsert och workshop: 45 min eller 1,5 h
SKAPANDE SKOLA: Hel eller halvdag. Eleverna tecknar
och målar ljud och musik och tolkar sedan varandras
teckningar musikaliskt genom att spela instrument och
ljudobjekt.
Antal deltagare: 35 om workshop. 70 vid konsert.
Scen: golv min 2x3 m, helst 3x4 m. Väggyta för projektion
min 1,5 x 2, helst 3 x 4 m
Bygg/riv: 1.5-2 h/45 min – 1 h
Språk: svenska och/eller engelska
Teknik: Ett rum som går att mörklägga.
Tillgång till 2 eluttag.
Shapes of Sounds tar med ritmaterial, scenografi,
projektor och all ljudutrustning inkl. PA.
INFO OCH BOKNING:
info@shapesofsounds.com
www.shapesofsounds.com/workshop

Bokning genom MUSIKCENTRUM ÖST info@musikcentrum.se Hemsida (video, text mp3): www.musikcentrumost.se
Telefon: + 46 (0) 8 651 01 42. Ring eller maila så hjälper vi dig att hitta den perfekta barnföreställningen!

